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Wsparcie dla firm
Przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z dofinanso-
wania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należ-
nych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społecz-
ne.

Dofinansowanie może być przyznane tylko mikroprzedsiębior-
com, małym oraz średnim przedsiębiorcom. Wielkość pomocy 
nie jest uzależniona od rozmiaru przedsiębiorcy – różnica 
będzie wynikała z oczywistej różnicy w liczbie pracowników, 
których może zatrudniać dany przedsiębiorca.

Dofinansowanie będzie przyznawane maksymalnie na trzy 
miesiące. Rada Ministrów może rozporządzeniem przedłużyć 
ten okres.



Wsparcie dla firm
Wysokość wsparcia

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

• co najmniej 30 proc. może zostać przyznane w wysokości 
nieprzekraczającej kwoty sumy 50 proc. wynagrodzeń pracow-
ników objętych wnioskiem i nie więcej niż 50 proc. kwoty mini-
malnego wynagrodzenia za pracę

• co najmniej 50 proc. może zostać przyznane w wysokości 
nieprzekraczającej kwoty sumy 70 proc. wynagrodzeń pracow-
ników objętych wnioskiem i nie więcej niż 70 proc. kwoty mini-
malnego wynagrodzenia

• co najmniej 80 proc. może być przyznane w wysokości nie-
przekraczającej kwoty sumy 90 proc. wynagrodzeń pracowni-
ków objętych wnioskiem i nie więcej niż 90 proc. kwoty mini-
malnego wynagrodzenia
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Warunki

• minimalny okres prowadzenia działalności to co najmniej rok

• spadek obrotów gospodarczych - zmniejszenie sprzedaży to-
warów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obli-
czone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wska-
zanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających 
w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień 
złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącz-
nych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalenda-
rzowych roku poprzedniego

• w stosunku do przedsiębiorcy nie mogą istnieć przesłanki do 
ogłoszenia upadłości

Uwaga! Przedsiębiorca nie może mieć zaległości w regulo-
waniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowa-
nych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz So-
lidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.
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Dokumenty

Formularz wniosku będzie dostępny na:

• stronach internetowych urzędów pracy

• Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia 

• pla�ormie Praca.gov.pl

Przedsiębiorca składa wniosek do:

• powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją 
siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w 
terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora po-
wiatowego urzędu pracy 

• poprzez pla�ormę Praca.gov.pl, gdzie w formularzu elektro-
nicznym udostępniona zostanie lista powiatowych urzędów 
pracy
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